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Op volle kracht en in een nieuwe jas stappen 
wij een nieuw jaar in. Ons voornemen is om 
zowel in het onderwijs, de amateurkunsten, 
professionele kunsten als creatieve industrie 
in alle gemeenten in Drenthe en Groningen 
te werken aan een VET-goed jaar!

Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren 
die zingen, een voorstelling meemaken, een  
monument binnenstappen of kunst maken 
ervaren vaak een geluksgevoel. Daarom 
zetten we ons in om de kunsten en het 
erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. 
Projecten als Gekleurd Grijs voor ouderen 
en Oktobermaand Kindermaand voor 
kinderen doen de geluksthermometer in 
Noord-Nederland stijgen. 

Aan het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit doen ruim 500 scholen van het 

primair onderwijs mee. 
Ieder jaar wordt meer 

cultuuronderwijs 
gegeven en is er meer 

samenwerking met de 
culturele omgeving. 

Leerkrachten en docenten van Groningse 
en Drentse scholen worden geholpen 
bij het verbeteren van de kwaliteit van 
het cultuuronderwijs. In 2019 breidt ons 
nascholingsaanbod zich verder uit, omdat 
de vraag naar trainingen en coaching 
toeneemt. Directies van scholen kunnen in 
2019 bij K&C terecht voor visieontwikkeling 
cultuuronderwijs en het voortgezet 
onderwijs en het MBO mogen rekenen 
op projecten die jongeren stimuleren 
om cultureel actief te worden.

Iedereen moet kunnen deelnemen aan 
kunst en cultuur. Op school leren kinderen 
en jongeren hoe waardevol muziek maken 
of dansen is. Buiten school ontdekken 
kinderen en hun ouders hoe ze hun 
talenten nog verder kunnen ontwikkelen. 

Een mobiel productielab popcultuur, dat 
samen met de Drentse poporganisaties 
vorm krijgt, gaat in 2019 van start. 

Kunst en cultuur verbinden mensen, 
organisaties en beleid. Samen met u 
maken we er een mooi jaar van! 
 
Marieke Vegt, directeur 

 

2019: EEN 
VET-GOED 
JAAR! 
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EEN COMBINATIE 
VAN DESIGN EN

HISTORIE

Degeuren 
smaakvan
        Drenthe

K&C heeft designer en vormgever 
Philipp Kolmann gevraagd op zoek 
te gaan naar De Geur en Smaak 
van Drenthe. De kunstenaar heeft 
deze gevangen in ambachtelijk 
gestookte jenever van aardappelen 
en boekweit met daaraan toe-
gevoegd typisch Drentse kruiden 
waaronder jeneverbes, wilde peen 
(ook wel vogelnestje genoemd) 
en duizendblad, die zowel in het 
wild als in gekweekte vorm in het 
Drentse landschap voorkomen.  
De fles met jenever is verzegeld 
met bijenwas en in beperkte  
oplage verkrijgbaar met een 
dotje Drentse schapenwol.
als in gekweekte vorm in het 
Drentse landschap voorkomen. 
De fles met jenever is verzegeld 
met bijenwas en is in beperkte 
oplage verkrijgbaar met een 
dotje Drentse schapenwol.
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WIE WINT 
DE DRENTSE 
TALENTPRIJS 
CULTUUR?

Voor de 
jury is het elk 
jaar weer een hele 

klus om de winnaar aan 
te wijzen van de Drentse 
Talentprijs Cultuur. Ga er 

maar aanstaan: een dansact 
vergelijken met een popband of 

een schrijfster of tekenaar met een 
musicaltalent. Toch lukt het elk jaar. De 

Talentprijs van K&C is een stimuleringsprijs 
voor beginnend talent uit Drenthe dat in 

het voorgaande cultuurjaar een bijzondere 
prestatie heeft geleverd. De kandidaten 

worden voorgedragen door organisaties en 
inwoners van Drenthe. Een Drentse jury nomineert 

drie kandidaten waarna in april een landelijke jury de 
winnaar aanwijst die 2.500 euro en een sculptuur van 

Els Mondt krijgt. De Talentprijs wordt gelijktijdig 
uitgereikt met de Drentse Anjer Prijs van 

het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Drenthe.
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WIE WINT 
DE DRENTSE 
TALENTPRIJS 
CULTUUR?

ALS IK DE BAAS ZOU ZIJN VAN …
HET MUSEUM OF HET THEATER OF HET ARCHIEF DAN …

Twaalf kinderen van groep 7 en 8 mogen een dag op de stoel van een directeur in de Drentse culturele sector zitten. Zij werken met klasgenoten aan een aantal ideeën of adviezen voor de directeur en lopen een dag mee op de werkvloer. Hoe kan het museum of het theater nog aantrekkelijker worden voor kinderen? Welke activiteiten zouden aan het aanbod moeten worden toegevoegd? De instellingen horen het graag! Voor culturele organisaties dé kans om met de kinderdirecteur te onderzoeken of er een nieuw project kan worden ontwikkeld of welk lesmateriaal wel of niet werkt. Kinderen die mee willen doen worden uitgenodigd enthousiast te solliciteren met een brief of filmpje.
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Culturele 
Mobiliteit 

Een ontdekkingstocht voor leerlingen langs de 
hoogtepunten van Het verhaal van Groningen en 
Het verhaal van Drenthe en de moderne beeldende 
kunsten, dat is kort gezegd Culturele Mobiliteit. 
Museumbussen  rijden in 2019 de kinderen van de 
basisscholen en het vmbo in Zuidoost-Drenthe naar 
kunst  en erfgoed . Onder leiding van ervaren 
medewerkers van musea volgen ze een leerzaam, maar 
vooral ook leuk programma. Naast een bezoek aan de 
hoogtepunten in het museum gaan leerlingen zelf actief 
aan de slag, zodat de lesstof nog beter blijft hangen. 
Sinds de start van Culturele Mobiliteit zijn in Drenthe 
en Groningen ruim 208.000 leerlingen vervoerd. 

Leerkracht: “Heel veel ouders zijn niet altijd in de gelegenheid 
om culturele bezienswaardigheden met hun kinderen te 

bezoeken. Dit kan liggen aan de financiële 
situatie of aan het vervoer. Dit is voor 
de leerlingen een verrijking en er is ook 
herkenbaarheid bij de geschiedenislessen. 
Ze hebben het zelf meegemaakt.”



Als je als MKB’er in 2019 samenwerkt met de creatieve industrie om 
vernieuwingen in je bedrijf te realiseren dan kun je in Groningen gebruik 

maken van de regeling Creatieve Vouchers. Met de voucher kan 50% van de 
investering tot een maximum bedrag van 5.000 euro gefinancierd worden. 

De horecaondernemer die zijn terrasoverkapping wil vervangen kan een designer 
inhuren die een speciaal ontwerp maakt, de winkelier die het personeel wil 
voorbereiden op agressief gedrag van klanten kan een training in de vorm 
van een game laten ontwikkelen. Het wachtmuziekje aan de telefoon kan 

worden gecomponeerd door een musicus en de bedrijfskleding kan 
duurzaam worden gemaakt met partners in de creatieve industrie. 

K&C is uitvoerder van dit initiatief van de provincie Groningen, 
waarmee de samenwerking tussen het Groningse MKB 

en de creatieve industrie gestimuleerd wordt.
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In het project Grenzkultur maken de 
Emsländische Landschaft, Provincie 
Drenthe, Emslandmuseum Lingen 
en K&C het immateriële erfgoed 
uit de regio’s Drenthe, Emsland 
en Grafschaft Bentheim zichtbaar 
en vertalen dit naar de 21e eeuw.
In innovatielabs wordt gezamenlijk 
gewerkt aan projecten rond taal, 
ambacht, ruimte, tradities en  
gewoonten.
Rond deze thema’s wordt ook een
lesprogramma voor basisscholen 
ontwikkeld en een uitwisselings-
programma voorbereid, zodat de 
kinderen in Duitsland en Nederland 
elkaar via het immaterieel erfgoed 
kunnen ontmoeten. 

Een voorbeeld
In het grensgebied van Drenthe 
en Duitsland worden traditioneel 
tussen kerst en de jaarwisseling 
kniepertjes, rolletjes, ijzerkoeken 
en Schoosollen gebakken. Met 
deze traditie komen ook de verschil- 
lende verhalen, zoals de historische 
IJzerkoekenoproer in Coevorden 
van december 1770. Deze verhalen 
worden gedeeld met het publiek, 
evenals de regionale recepten 
van de nieuwjaarskoeken. 

PROJECT MET DE BUREN
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Stichting Bevrijdingsfestival Drenthe 
en K&C werken al jaren intensief 

samen aan de programmering van het 
Bevrijdingsfestival. K&C is verantwoordelijk 

voor de programmering van drie podia. 
Op de Sena Performers Stage staan 

talentvolle regionale acts en in een tent op 
het festivalterrein worden jonge Drentse 

acts geprogrammeerd die 10 tot 15 minuten 
mogen spelen om ervaring op te doen. 

Op het Dancepodium staan zes Drentse dj’s 
die worden geselecteerd tijdens Kunstbende 
Drenthe en Freedom Dance, de jaarlijkse 
dj-wedstrijd van K&C en Stichting Talentblik.
Dankzij de samenwerking tussen het 
Bevrijdingsfestival en K&C staat het 
festival in Drenthe niet alleen in het teken 
van grote nationale acts, maar wordt het 
muziek- en themaprogramma aangevuld 
met popmuziek uit de eigen provincie.

5 mei
Bevrijdings
festival 
Drenthe
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Een saai bedrijventerrein wordt aangekleed

met graffiti, op het nieuwe station in 

Coevorden wordt een groot beeld geplaatst, 

er komen kunstzinnige toegangspoorten  

in Terheijl en we maken misschien wel een  

5 meter hoog uitkijkpunt in het Bargerveen.

K&C helpt, met haar flexibele schil van 

adviseurs, gemeenten en andere opdracht-

gevers graag om Kunst in de Openbare 

Ruimte te realiseren. Werken die gemaakt 

worden door nationale en soms internati-

onale kunstenaars geven een impuls aan 

het gebied en zetten een locatie echt op 

de kaart. De Drentse gemeenten tonen 

steeds meer lef en ambitie met Kunst op 

straat, waardoor het werken en wonen 

in Drenthe nog aantrekkelijker wordt.

Kunst 
in de 

Openbare 
Ruimte 
= 

Kunst
op straat
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In het stationsgebied van Coevorden komentwee kunstwerken van de Rotterdamse
kunstenaar Hans Muller. Hij laat zich in 
zijn kunstwerken inspireren door de ster-
vorm van de vestingstad. 

Allemansgoed Terheijl
Jeroen van Westen, KCCM (Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens) en Atelier Veldwerk (Onno Dirker en Rudy Luijters) maken ver-schillende toegangspoorten voor landgoed Terheijl, een landgoed dat ligt tussen Roden en Leek. De toegangspoorten moeten het gebied markeren, toegankelijk en leven-

diger maken. Het materiaal uit de bodem 

van het gebied dient als grondstof voor de kunstwerken, die tot stand komen in samen-werking met de plaatselijke bevolking.
 
Transferium De Punt
In de provincie Drenthe worden 22 hubs 
gerealiseerd. Hubs zijn vervoersknooppun-ten waar voorzieningen zijn die je als reiziger belangrijk vindt. Het nieuwe knooppunt De Punt aan de A28 bij Eelde is één van deze 22 hubs. K&C heeft in opdracht van de pro-vincie Drenthe een longlist van kunstenaars samengesteld, waarvan één in 2019 zijn/

haar ideeën mag realiseren. De opdracht aan de kunstenaar: ‘Het ontwerpen van een kunstwerk, waarvoor je graag de bus mist’. 

Viraal 
Spiraal 
Coevorden



Jaarlijks organiseren K&C en 
Drents Archief, en in 2019 ook het 
Platform Drentse Musea, de Dag 
van de Drentse Geschiedenis voor 
VO-docenten CKV, geschiedenis 
en Mens en Maatschappij, leden 
van historische verenigingen en 
medewerkers van musea. Dit jaar 
is het thema Zij/Hij. Gedurende de 

dag zijn er theatervoorstellingen, 
lezingen, workshops en andere 
activiteiten om te laten zien hoe de 
Drentse geschiedenis en het Drentse 
erfgoed kan worden gebruikt in 
de eigen lessen of in het museum. 
De docenten krijgen praktische 
werkvormen aangereikt die zij in de 
klas of op locatie kunnen gebruiken.

Dag van de 
                   Drentse Geschie

      denis  
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De afgelopen jaren hebben scholen in 
Groningen en Drenthe kunst en cultuur 
omarmd en geïntegreerd in het les-
programma. Leerkrachten zijn opgeleid 
tot Interne Cultuur Coördinator en 
verzetten veel werk om muziek, beeldende 
kunst en bijvoorbeeld dans te koppelen 
aan geschiedenis, taal of rekenen. K&C 
traint schoolleiders, zodat ze meer 

inzicht krijgen in cultuuronderwijs, 
hun rol, het idee achter doorlopende 
leerlijnen, vakoverstijgend werken, 
de deskundigheidsbevordering van 
het team en de samenwerking met 
de culturele omgeving.

Schoolleiders 
in de 
schoolbanken

Blijf niet in de 
loge zitten ...

we moeten 
allemaal die 
dansvloer op!



Cultuureducatief 
Culturele instellingen en kunstenaars 
ontwikkelen, steeds vaker samen 
met scholen, projecten, producten en 
voorstellingen om kinderen kennis te 
laten maken met kunst en cultuur én 
om hun creativiteit te stimuleren. De 
kunst-, erfgoed- en mediaworkshops, 
lessenreeksen en voorstellingen van alle 
aanbieders brengt K&C kosteloos bij 
elkaar op Cultuuractief.nl, zodat scholen 
op één plek kunnen zoeken naar geschikt 
aanbod voor hun groep, klas of school. 

Cultuurweb
Als je in Drenthe op zoek bent naar  
een toneelvereniging, dansschool, 
popband of bioscoop dan kun je kijken 
op Cultuurwebdrenthe.nl. K&C laat per 
gemeente zien welke organisaties en 
personen actief zijn het op gebied van kunst 
en cultuur en waar je lessen kunt volgen.

Cursussen
K&C biedt cursussen om instellingen en 
kunstenaars te helpen goede educatieve 
projecten te maken. 
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DOE OOK MEE 

MET ONS BEELDEND 

KUNSTPROJECT

In Drenthe organiseert K&C in 2019 
weer een beeldend kunstproject voor 
professionele en amateurkunstenaars. 
We willen met het project kunstenaars 
inspireren, stimuleren, een podium bieden 
en hun kennis en vaardigheden vergroten. 
Dit jaar koppelen we een andere kunst-
discipline aan het beeldende project. 
We starten met een Inspiratiedag, 
waarop kunstenaars gestimuleerd en 
geïnspireerd worden werk te maken 

voor een grote tentoonstelling. Tijdens 
de tentoonstellingsperiode vindt een 
Verdiepingsdag plaats met workshops 
en werkbesprekingen en vinden er 
ontmoetingen plaats tussen professionele 
en amateurkunstenaars. Tien kunstenaars 
worden uitgenodigd deel te nemen 
aan een masterclasstraject, waarin ze 
onder begeleiding nieuw werk maken.
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K&C organiseert in samenwerking met talloze culturele aanbieders Oktobermaand Kindermaand. Dit betekent dat de weekenden van oktober bol staan van leuke, 
spannende en creatieve activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het kinder-
evenement biedt een gratis toegankelijk en bont programma met theatervoorstellingen, films, rondleidingen en workshops, maar ook spannende en verrassende museum-activiteiten, een workshop robot maken en een paddenstoelenspeurtocht. K&C 
organiseert het project in Drenthe en een deel van Friesland. In Groningen wordt het project georganiseerd door Erfgoedpartners, met wie we intensief samenwerken.

Oktobermaand
Kindermaand* *

*

Anouk doet mee aan een griezeltocht, Peter is te vinden in de drumstudio en Annabel volgt een les streetdance. Teuntje bezoekt samen met zijn moeder een theatervoorstelling en Abel is aan het schilderen in het museum. 
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Oktobermaand
Kindermaand

In de gemeente Aa en Hunze brengen we senioren en organisaties samen in 

een “social design”-project. Samen stappen ze in een creatief, kunstzinnig 

traject dat ten goede komt aan de buurt of gemeente. Door het creëren 

van gedeelde belevenissen, ervaringen, emoties en herinneringen weten de 

partijen elkaar in de toekomst beter te vinden en beter te verstaan en wordt 

bijgedragen aan het welzijn van mensen. Senioren spelen een actieve rol in het 

project, maar ook jongere inwoners van de gemeente worden erbij betrokken. 
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Van alle Nederlanders is 85% actief 
op sociale media, zo blijkt uit cijfers 
van het onderzoek ict-gebruik van 
huishoudens en personen dat  
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
november 2018 heeft gepubliceerd.
K&C informeert geïnteresseerden 
over haar activiteiten via Twitter, 
Instagram en Facebook en op ons 
YouTube-kanaal komen steeds meer 
filmpjes.
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Inspiratiecafé VO
In een informele sfeer collega’s 
uit het onderwijs en culturele 
veld ontmoeten en inspiratie 
opdoen. Dat is in een noten- 
dop het Inspiratiecafé VO 
van K&C. Met interessante 
sprekers kijken we naar  
trends in het cultuur-
onderwijs en bouwen 
we aan een creatief 
netwerk om nieuwe 
ideeën op te doen en 
ervaringen en kennis 
uit te wisselen. 

WE GAAN
NAAR HET 
CAFÉ

Politiek café
Goede culturele voorzieningen zijn onmisbaar in onze 
provincies. Zij geven inwoners de mogelijkheid hun 
creatieve talenten te ontwikkelen, verhalen te delen en 
anderen te ontmoeten. Kunstbeoefening op school en 
in de vrije tijd, genieten van historische landschappen 
en lokaal erfgoed, en de mogelijkheid om voorstellingen 
en tentoonstellingen in de nabije omgeving te bezoeken, 

moeten mogelijk blijven. Hoe staan de 
politieke partijen erin na de provinciale 

verkiezingen in maart? Wij gaan 
in Drenthe en Groningen met ze 
in debat, zodat we het positieve 

effect op de leefbaarheid, gezondheid, 
sociale samenhang, veiligheid en economie 

van de provincie kunnen benadrukken. 
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   Vak overstij
gendwerken

Kunst en cultuur kun je bij elk vak inzetten 
om de lesstof aan te laten sluiten bij de 
belevingswereld van leerlingen. Het prikkelt 
de nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en 
creativiteit van kinderen. Veel basisscholen 
denken na over het samenvoegen van vakken.
In groep 1 en 2 wordt al vaak thematisch gewerkt. 
De kunstvakken vinden daarbij heel natuurlijk 
een plek. Kan dat ook in groep 3 t/m 8? Jazeker! 
Steeds meer scholen kiezen voor thematische 
werkvormen waarmee zij vakgebieden koppelen. 
Andere starten voorzichtig door bijvoorbeeld 
zingen en Engels te verbinden, geschiedenis 
te koppelen aan theater of beeldende kunst of 
dans in te zetten bij het leren van de tafels.
K&C helpt de scholen bij het maken van keuzes 
en doelen en oog te houden op kwaliteit. 

Beeldende kunst
engels

gechiedenis
Theater

tafels leren
dans
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   Vak overstij
gendwerken

246 vind-ik-leuks
2 dagen geleden

49 vind-ik-leuks
12 minuten geleden

Beeldende kunst
engels

gechiedenis
Theater

tafels leren
dans
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Na twee succesvolle Instawalks 
langs de kunstwerken van 
de beeldenroute Into Nature 
organiseren wij samen met Het 
Drentse Landschap opnieuw 
een Instawalk: een creatieve 
wandeling met smartphone of 
fotocamera voor liefhebbers uit 
het hele land. We gaan tijdens 
de Instawalk op pad met een 
professioneel fotograaf. Hij of 
zij laat de deelnemers anders 
kijken naar de omgeving en leert 
hen nog beter te fotograferen. 
De resultaten zijn te zien op ons 
Insta-account en op onze website.

#Instawalk



POPLAB
DRENTHE

producties in de maak
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In 2019 kunnen wij dankzij de provincie 
Drenthe starten met Poplab Drenthe.
Op verschillende locaties in de provincie 
willen we de Drentse popcultuur een impuls 
geven door het maken van bijzondere 
muziekproducties met gevestigde 
Drentse muzikanten in de popmuziek. 
De muzikanten worden gestimuleerd op 
zoek te gaan naar vernieuwing en open 
te staan voor crossovers en nieuwe 
presentatievormen met kunstvormen 
als dans en beeldende kunst. 

In ‘muzikale pop-up laboratoria’ moet het 
borrelen en bruisen van creatievelingen 
die willen experimenteren onder leiding  
van professionals.
 
Binnen Poplab Drenthe valt ook het 
talentontwikkelingsprogramma Hit the 
North, waarin de singer-songwriters Daisy, 
Nadua en Mary Confurius een jaar lang 
gecoacht worden door ervaren mensen en 
mogen spelen op een aantal grote festivals.
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Het muziekonderwijs op de basisscholen in Drenthe krijgt de komende jaren een flinke impuls. Steeds meer scholen willen het muziekonderwijs een vaste plek in het lesprogramma geven en K&C zet zich daarvoor in. Muziek maken is belangrijk. Muziek maakt kinderen slimmer, creatiever en zorgt voor een betere samenwerking in de klas. En daarnaast is muziek maken vooral heel leuk. K&C wil in navolging van haar inzet in de stad Groningen met diverse organisaties en scholen in Drenthe een convenant tekenen, waarna deze partijen intensief gaan samenwerken op het gebied van muziekonderwijs. 

Voor het muziekonderwijs op basisscholen is het van groot belang dat een leerkracht de kinderen enthousiasmeert en stimuleert. Leerkrachten worden de komende jaren dan ook geschoold om deze taak op zich te kunnen nemen. Belangrijke partner in de realisatie van het convenant is de landelijke organisatie Méér Muziek in de Klas. Deze wil er voor zorgen dat in 2020 alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen. 

In de stad Groningen wordt in 
november 2019 weer een 
studiedag muziekonderwijs 
georganiseerd om de leerkrachten 
nieuwe handvatten te geven voor
het muziekonderwijs op hun school.

In Drenthe wordt in maart een Leer-
krachtenkorendag georganiseerd 
met workshops en lezingen.
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Het zijn zomaar twee voorstellingen 

uit de Cultuurmenu’s in Groningen en 

Drenthe, een programma met voor-

stellingen en workshops dat we met 

de scholen samenstellen. De eerste 

van Het Houten Huis en de tweede 

van Theater Krijt. Voorstellingen 

van professionele theatermakers die 

kinderen in hun vertrouwde omge-

ving in vervoering brengen. Die hen 

kennis laten maken met theater, 

muziek of dans, ook als dat van huis 

uit niet zo vanzelfsprekend is.

K&C programmeert het eerste half 

jaar van 2019 maar liefst 503 voor-

stellingen, erfgoedprojecten en 

workshops op de basisscholen.

Een geheimzinnig huisje staat zo maar 
midden in de school. Het kermt, knarst 
en beweegt, maar de sleutel blijkt zoek. 
Door muziek en interactie ontvouwt het 
huisje zich elke dag wat verder en mogen 
de kinderen één voor één op bezoek.

Meneertje heeft een oogje op Buur-vrouw. Hij zoekt al jaren naar de juiste manier om het haar te zeggen. Tot ze op een ochtend aanbelt. Ze vraagt of Meneertje op haar vis wil passen. Zenuwachtig pakt hij de kom aan... Maar wanneer Buurvrouw weg is, zwemt vis geen millimeter meer...
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K&C organiseert een ontwerpwedstrijd voor 
Drentse ontwerpers en kunstenaars onder 
de titel “VET!, voeding in de 21ste eeuw”.
Het project start in februari met een 
Inspiratiedag. Tijdens een bustour worden 
bijzondere locaties in Frederiksoord, 
Veenhuizen en Borger aangedaan die 
een relatie hebben met (de historie van) 
voedsel. Sprekers uit de creatieve en 
agrifoodsector en kunsten vertellen, 

geven demonstraties en laten proeven, 
om deelnemers te inspireren tot het 
maken van bijzondere producten of 
kunstwerken rondom voedsel.
De ontwerpen en kunstwerken worden 
bijeengebracht tijdens een VET!-festival.

Met de ontwerpwedstrijd wil K&C een 
bijdrage leveren aan de discussie rond 
eten en de voedselsector en duurzame 

Een VET!-goed project



 Jaarvooruitzicht 2019  

vormgeving onder de aandacht brengen van 
een breed publiek. Het gaat om ontwerpen 
en kunstwerken die een bijdrage leveren 
aan de bewustwording rond voedsel, 
het versterken van de keten productie-
verwerking-consumptie of een link leggen 
met de Drentse historie (bijvoorbeeld 
oervoedsel). Een andere invalshoek kan het 
hergebruik van verpakkingsmateriaal zijn. 
Binnen het project VET! werken wij 

samen met organisaties en bedrijven 
op het gebied van agrifood, kunst en 
design, erfgoedinstellingen, healthy 
ageing en het MBO-onderwijs. 
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Muziek, theater, cabaret, workshops, 
sport, voeding en een markt zijn 
de ingrediënten van het Gekleurd 
Grijs Festival voor senioren 2019. 
Want gekleurd zijn de senioren in  
Drenthe! Deze plussers en hun 
familieleden willen graag (hernieuwd) 
kennismaken met kunst en cultuur en 
zelf creatief aan de slag. Het festival 
vindt in april plaats in Diever (gemeente 
Westerveld) en is gratis toegankelijk 
voor iedereen in Drenthe. Het festival 

richt zich op de leuke dingen van het 
leven, op ontmoetingen, belevenissen, 
nieuwe dingen ontdekken en bekende 
activiteiten bijwonen. Niet alleen 
cultuur, maar ook sociale en sport-
activiteiten en zorg en welzijn 
hebben een plek op het festival.

GEKLEURD 
GRIJS FESTIVAL
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DAG

K&C organiseert voor de leerlingen en scholen 
vmbo in de gemeente Groningen een CKV-dag.  
De leerlingen maken tijdens een safari door de 
stad kennis met de grote culturele organisaties  
en ervaren kunst en cultuur door er naar te kijken 
en zelf actief mee te doen. Zo bezoeken de  
jongeren voorstellingen, workshops en exposities. 
De leerlingen maken kennis met diverse kunst- 
vormen op verschillende locaties waarbij K&C  
zich inzet om de drempel naar kunst en cultuur 
te verlagen.



Illustratie: Jip de Beer
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In 2019 starten wij een dansproject waarin dansers 
met en zonder fysieke en mentale beperking samen 
dansen. Dit wordt aangeduid met Inclusiedans. 
Iedereen danst volgens zijn eigen mogelijkheden.
De combinatie van mensen met en zonder 
beperking leidt vaak tot bijzondere voorstellingen 
en verrassend nieuw contact. Het initiatief om 
dit project te starten volgt na een geslaagd 
dansproject in Erica met deelnemers van 16 
tot 80 jaar en een bijzonder dansproject in 
Zuidlaren met vitale en minder vitale senioren. 

Iedereen 
kan 

dansen!



De website van K&C is onderdeel 
van het kunstproject New Manhattan 
van kunstenaar Jip de Beer uit 
Groningen. New Manhattan is een 
3D-geprinte fictieve miniatuurstad 
die bestaat uit meerdere kleine 
kunstwerken. De architectuur van de 
stad wordt bepaald door verschillende 
webpagina’s, die samen één groot 
kunstwerk vormen. Door websites 

weer te geven als driedimensionale 
gebouwen maakt Jip de Beer de 
digitale wereld van Groningen 
tastbaar. Net als New York is het 
internet een plek van gemengde 
culturen; alles is er te krijgen en 
er is altijd wat te beleven. In New 
Manhattan worden alle webpagina’s 
als het ware buren en staan we stil 
bij onze positie in de digitale wereld.

NEW MANHATTAN
Illustratie: Jip de Beer
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